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 ترجم:مقدمه م

 

 

  امسلمام را )که  یشخص  یهاو انتخاب  ترجیحاتاز است تا  ین

تا  یتعداد تعداد  یبرخ   دِیی مورد  ا  یو  قرار   یا عده  یِریرادگیمورد 

ابتدا در  گرفت(  ممت   یخواهند  واژهن  مورد  در  کنم.    ی شخص 

sextualité  (یسیبه انگل  sexualityبرخ :)آن را در رابطه با واژه  ی-

،  sexکنند که  ین شکل ترجمه میبه ا  genderو    sex  یِسیگلان  یها

ا ترجمه  ی  sextualityشود و  یجمه مرت  ت ی، جنسgenderجنس و  

)به  ینم سکسوالشود  »می(  آیددرمیته  یشکل  شکل  به  « یجنسلِ  ی ا 

بارها به خودِ    در آن مشخصان متن که  ی در ا  یشود. دومیترجمه م

  عالوه بر ست.  یمناسب ن  یلمعاد  شود،ی« اشاره م یل جنسی»م  عبارتِ
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»میا من  باور  به  جنسین  معنایلِ  وبسته  یی«  ا حدم  تر  ز ودتر 

sextualité    اول انتخاب  مورد  در  بی)سکسوالدارد.  بودم؛  ل  یمی ته( 

هدف   ترجچراکه  حاز  )تا  را  همهمه  برگردانِ  ممکن(  عبارات    ید 

با   یکند ا  ییِکه آشنا  یلیقل  یست که تنها عدهین نیدانم و هدف ایم

کتاب   فرانسه    )یادارند،  مباحثِ  زبان  انگلیبا  هستند(    یسیا  آشنا 

گ  بطامخ نگرانیقرار  به  یرند.  مخاطب   مربوط  کتاب   با  یبرخوردِ 

از زبان   یته« که عضویالکسو»س   ین واژهیاز ا   ییچ معنایاست که ه

تِ کار  ین او را از خواندن و در نهایست نداشته باشد، و همین یفارس

 بازدارد.  ین مباحثِ ضروریبه ا  از ورود

-یحد م  از  دایز  یاریکه بس  ییهاوسواس  بر اساسو    روازاین

ت یت« ببرم. به نظرم جنسیجنس» یبه واژه  تدانند بر آن شدم که دس

 یریجاگ  یبرا   یادیز  یِست و بالقوگین  gender  یبرا  یمعادل مناسب

مفهوم  که    یدر  م  sextualitéدارد  نگاهِیپوشش  در  -واژه  دهد. 

  sexe  ساخته از  یِحالتِ اسم  sextualité،  و سادهصرف    یشناسانه

و نیسنج  است  صناعیز  یت  معنا  جنس.  مصدر  نظر  نظرم   ییاز  به 

ارائه  genderکه   باشد یز آنتر ا پهن تواندمیت یجنس ییِمعنا یرهیدا

دارد؛ اما به   sexualityمنطبق با    ییِمعنا  یرهیدا   م کهیگو یدهد. نم یم

واژهیجنس  مرنظ تنها  بالقوگ  یا ت  که    ی برا  ینیجانش  یِاست 
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ایسکسوال دارا  را  م  ستته  معنایو  احساساتِ یگنجا  یتوان  ش 

 د.یرا در آن گنجان یت جنسیو فعال یجنسشِ ی ، گرایجنس

ممکن    یتا جا  ethicsو    morality  یِشگ یکل همرد مشدر مو

اخالق  یاول دومیرا  و  کردم   یات  برگردان  اخالق  علمِ    مسلما که    را 

 ست.یکننده نیچندان راض 

د مهمِ  برگردان  ی مورد  ا  la chairگر  است  (  flesh  یسیلنگ )به 

شود( یوانِ کتاب هم استفاده مکه در جلد چهارم در عن  خصوصبه)

توان به ینجا مید. در ایآن معادل »شهوت« را برگز   یراتوان بیکه نم

دو واژه    کهلیحادر»بدن« و »تن« توجه کرد.    یدو واژه  یهاتفاوت

-فتد، صهندیرا نشان م  یمنطبق  تقریبا  ییِمعنا  یرهیگاه اول دادر ن

« ی »بدن کهدرحالیرند. یگیمار فاصله ی« و »تنانه« از هم بسی»بدن یها

کشاند، ی ره میمو و غ  زشِیاز زخمِ انگشت تا ر  ییزهایذهن را به چ

ک ینزد  la chairشتر به  یاست که به نظرِ من خود را ب  ی»تنانه« صفت

)ی م هم  کند  »گوشت«  و  »جسم«  و  »کالبد«  که  است  مسلم  البته 

توان به ی« ماز »تنانه یسازاسم  یستند(. پس برایمناسب ن  ییهالمعاد

  la chair« را در مقابل  یگ »تنان  مضاعف   یا با پسوندی»تن« برگشت  

بد ترتیساخت.  شبین  معادل،  دو  از  استفاده  با  میب  به  کردنِ  یه  خ 

 la معادل  عنوانبهرا    یوار، تنانگیه دخ بی چموش با چهار م  ییتابلو

chair   بدیم  شنهادیپ معادلیدهم.  سبکِ  همان  به  شکل   یِ سازن 
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در هر   و »تن«.»بدن«    یان دو واژهیم میاندازی م  یت«، شکافی»جنس

ا مورد  ز  ییِجاجابه  اصطالحبهن  یدو  چندان  اول  درجه  در  اد  یمعنا 

ابرآنعالوهست.  ین حسی،  با  معنا  در    ین  واژه  که  خودِ  ا یدرونِ 

»تنانه«   مثل  آن  »تنانگ یمشتقاتِ  دارد  «یا  حدوجود  تا  همخوان    ی، 

 ود شیبدن م  یِولوژیزیل به خودِ آن فیز »بدن« تبد یمان تی است. در ا

شهوت« -گوشت« و »بدن-ن »بدنی ماب  یزی، چla chairو »تن« مثلِ  

با »بدن«  سهیرا در مقا  یوگالقن بیماند که البته به نظرم خودش چنیم

 ست.هدارا 

که   هستند  متن  در  نظر  سنا  وضوحبه جمالتی  در  مرد  را  ان 

با زوجه»  . مثالرند یگیم باید  این  «فالن گونه رفتار کندبه  اش  فرد   .

متونِ   وضوحبهجمالت   این  در  که  هستند  موضوع  این   بیانگر 

در    اغلبروی سخن    ،فلسفی-اخالقی انسان  نتیجتا  و  بود  مردان  با 

 د« فری مثل »ایهداللتِ واژه ،. بنابراینشدیمبسیاری موارد مرد فرض  

نه سویهج  به یا سویهنسِ مرد،  اشتباه  نه  ی فکریِ ی فکری فوکو و 

شیوه بیانگر  بلکه  است،  اندیشهمترجم  دوره ی  تاریخیِ ی  ی 

 موردبحث است.

واژه مورد  ن  یدر  توضی»زن«  این  یحاتیز  است.  در  ی از  واژه  ن 

  مثال زن به شکلِ عام    یکی رد.  یگی قرار م  دو واژه  معادلِ  یزبانِ فارس

»بع  در در عبارتِ »زن و    مثال  متأهلزنِ    یگری دزن و مرد« و  ارتِ 
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ک زن اشاره کنند، اما یبه  نند  تواینکه هر دو زن میشوهر« است. با ا

در    چراکه.  نمایدجاد  یا  ییهایتواند کژتابیخصوص م به  ن متنِی در ا

  ی به زن  مخصوصاًاست که    ین و مواردیناوقات موضوع، قوا  یبرخ

شود و یانِ او و شوهرش مربوط میطِ مبو روا   تاسده  که ازدواج کر

 ندارد.  یآن کار  یِکل یبا زن به معنا

از جمال  درست است که در باید بسیاری  ت مثل »زن و شوهر 

-زنِ متاهل استفاده می  صورتبهکه از معنای زن    مشخص است  ...«

در بسیاری از کاربردها این موضوع    خصوصبهکنیم، اما در این متنِ  

این ساختار که  ی  ابود. مثال در جمله  اهدخون  مشخص با با  »روابط 

با   کلی  روابطِ  که  نیست  مشخص  باشد«،  صورت  فالن  به  باید  زن 

رابطهز یا  است  مطرح  بحثنان  موضوع  خودش  همسرِ  با  مرد   ی 

 هستند. است. این موارد در متن بسیار 

 ایج یلِ اینکه دو واژه بههای دیگر مثل »زنِ متاهل« به دلانتخاب

ریخت کنار  به هم می واژه بود و در مواردی ساختارِ جمالت را    کی

ی اول  درجهنشد؛ چون در  تفاده  ی »همسر« نیز اسگذاشته شد و واژه 

ی  ی اصلیِ موردنظر نیست و در درجه دوم خودِ واژهی واژهترجمه

شده   استفاده  دیگر  بسیارِ  مواردِ  به  متن  در  همسر،  جنسیتِ  بدون 

 است. 
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د مجبور به ی آیش م یپ   وفوربهکه در متن    یکلش ن میچنک  یدر  

-اشاره کند که در رابطه  یبه زن  مشخصا م که  یهست  یاواژه   از  استفاده

 ی اه ا واژب تنهین ترتیو بد  داشته باشدقرار    یا ازدواج ی  ییوزناش  یا

م  ذهن  به  روح  اتفاقاکه  است  »زوجه«    رسدیکه  در   یهیبا  موجود 

 هم دارد.  یمطلوب یِوانخن همتااسات بین و اخالقیقوان

آخر   اایسخنِ  توضینکه  را  ین  خاطرحات  که    بدین  ندادم 

معادل بپذ مخاطب  را  بود  یها  آن  هدف  بلکه  را رد،  آنان  داللتِ  که 

ن متن بهتر کنار یها در خواندنِ اآن  د بایش از مطالعه بداند و شایپ 

 د. یایب

پیشِ متن  نگارش  از    در  پیروی  به  یوش ار د  هایپیشنهادرو 

اتان،  -مان،-ش،-ت،  -م،  –اصالح خط فارسی ضمایر    شوری برایآ

که  - جا  هر  نوشته    الخطرسم شان  مستقل  صورت  به  داده،  اجازه 

 شان. ات، سخنام، چشمل: کتابامث .اندشده

پیشنهادههما   بر اساس های صرفیِ زمانِ حالِ فعلِ ا، صورتن 

-وشته مینن جدا کممدِ بودن نیز که تکواژهایی مستقل هستند، تا ح

 شوند.

 ام. شان است که گریزانمثال: از رحم

 

 1401 تابستان – مهرحیاتی نیما 
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 ها ویاپردازی  لذت ر 

 

 

می  آغاز  تنها  متنِ  یک  تحلیلِ  با  را  مکار  یک  اثر  این  تنِ  کنم. 

  تجویز یا  که با زندگیِ روزمره سروکار دارد، نه یک  »کاربردی« است

اند، ی متونی که از این دوره به جای ماندهمهن هیام  رد.  تامل اخالقی

که   است  متنی  تنها  نظاماین  شرحِ  به  شبیه  شکلچیزی  های مندِ 

-رفته قضاوتهماین متن رویدهد.  متفاوتِ اعمالِ جنسی ارائه می

دهد، یح و مستقیمی در رابطه با آن اعمال انجام نمیقیِ صرهای اخال

طرح ارزشاما  مینماا  ر  یاگذاریهای  به  یان  زمان  آن  در  که  سازد 
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پذیرفته شده بودند.   این  ذکرقابلطور عمومی  به اصولِ  است که  ها 

تجربه که  اصولی  کالسیک،  عصر  اخالقیِ  کلیِ   را  آفرودیزیای 

یک   1رتمیدوروسآجهت کتابِ اند. ازاینیک، بسیار نزدسازمان دادند

روشی  ت واس  اتثب سازد. این کتاب گواهی بر یکی مرجع مینقطه

-به همین دلیل، ما را قادر می  دهد.عمومی از اندیشیدن را نشان می

در کار تامالتِ فلسفی و پزشکی روی رفتارِ جنسی و  سازد تا آنچه  

 تازه است، بسنجیم. ییهالذت، در این دوره نامعمول یا در بخش
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 روش آرتمیدوروس -1

 

 

که است     کاملیروس تنها متنِرتمیدوآ   ثرا  «ارویاه  تعبیرِ»کتابِ  

 از ادبیاتی به جای مانده است که زمانی در عصر باستان فراوان بود: 

تعبیرِ قرن دومِ  ادبیاتِ  ارتمیدوروس که در  از میالد   رویا. خودِ  بعد 

بمی استفاده اثر اشاره می  ه چندیننوشت،  او مورد  کند که در زمانِ 

پانیاسیس از هالیکارناسوس،  فِسوس،  از اِتوس  : آثارِ نیکوسترااندبوده 

از  دیونیسوس  آنتیوک،  از  فوبوس  تِلمِسوس،  از  آپولودُروس 

او اشاراتی ترجیحی به    گرا.هِلیوپولیس و الکساندر میندوسِ طبیعت

تِلمِسوس   از  کتابِ  میآریستاندر  سه  به  همچنین  و  اثر    «رساله» کند 
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از دمتریوس پنج کتاب  تایر و  از  به  وم و همچنیفالراز    جِمینوس  ن 

 دهد. بیست و دو کتاب از آرتمونِ میلتوسی ارجاع می

کند که کتاب را به او پیشکش  او همچنین به شخصی اشاره می

نام کاسیوس ماکسیموس ) -این شخص میکرده است، شخصی به 

او گفته  باشد که    خودش  کسیموس از تایر باشد یا شاید پدرِد ماتوان

(.  اش به خاموشی تسلیم گرددمتحک  د کهگذار را ترغیب نموده تا ن

که نایجز  اش کاری نکرده  در زندگیکند که »اعالم می آرتمیدوروس  

آیا این    «.ی تعبیر رویا مشغول سازددر زمینهخودش را شب و روز  

ک است  تاکیدی  ارائهعبارتی  نوع  این  در  استه  بوده  معمول    ؟ ها 

اینآرتمیدوروس    درهرحالشاید.   مبه جای  مثالرتعروفکه  های  ین 

  ، گردآوری کند  رویاهای پیشگویانه را که با واقعیت تایید شده بودند

به عهده گرفت و این دو    روشمند. او کاری  کاری کامال متفاوت کرد

تا   بود  قرار  او  اثر  داشت:  برای   دستورالعملیک    عنوانبهمعنا 

ی  هالک رسکار رود؛ اثر او همچنین قرار بود تا ی  ی روزمره بهاستفاده 

 باشد.  رویاهای تعبیرِ نظری برای تصدیق روش

در آن    موجودرویاها یکی از فنونِ  باید در نظر داشت که تحلیلِ 

میبود.    زمان مواجه  رویا  در  تصاویری  با  افراد  که  آنجا  و از  شدند 

واقعیت هایی از  نشانه دستکم برخی از این تصاویر  شد که  می  تصور

-ها داده میارزشی باال به رمزگشاییِ آن  ،ددارنهایی از آینده  یا پیغام
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 معاف باشد.توانست از این امر  می  ندرتبهیک زندگیِ منطقی    شد.

رسمی پذیرفته  عنوانبهاین سنتی معمول و بسیار کهن بود؛ همچنین  

ی  حضور داشت. اگر الزم بود تا درباره  وهای فرهنگیشده در قلمر

بیت از  شبانه  متخصص  صاویرِ  نیت  مشور شمار  این  شود،  ز گرفته 

  شواهدِها را تعبیر کند.  قادر باشد تا نشانه   م هخوب بود که خودِ فرد  

اهمیتِبی که  دارند  وجود  یک   عنوانبه رویاها    تحلیلِ   شماری 

می روزانه    بستِکار نشان  شرایطِ دهندرا  در  فقط  نه  که  کاری  ؛ 

بود ل  دلی  این بدین  راماتیک، که حتی در امورِ هرروزه ضروری بود.د

نصیحت، راهنمایی و برخی اوقات دستوراتی    در رویاها  ایانخد  که

می  ارائه  فقط    دادند.صریح  رویاها  که  زمانی  حتی  این،  بر  عالوه 

حتی   کنند؛جویز  بدون اینکه چیزی را ت  کردنداعالم میرخدادی را  

تسلسلِ  که  داشت  اعتقاد  فرد  که  غیرقابلزمانی  آینده  رخدادهای   -

قرار بود  ن خوب  ناهمچ  ؛اجتناب است از چیزهایی که  فرد  که  بود 

ه شود. آشیل تا برای آنان آماد   اتفاق بیفتد، دانشی پیشینی داشته باشد

  برخی اوقات گوید: »تاتیوس در »ماجراهای لئوسیپ و کلیتوفون« می

نه   .دهدنمایش میدر رویاها  ها از پیش  به انسانآینده را    الهی  مشیتِ

باش قادر  آنکه  ا برای  کنند، رنجز  ند  دوری  است  تقدیرشان  که  هایی 

ن دلیل توانند از تقدیر برتری جویند؛ بلکه بدی وقت نمیچرا که هیچ

چون  کنند.  تحمل  بیشتری  صبر  با  وقوع  هنگام  را  آنان  بتوانند  که 
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شوند، به روح با ها همه با هم و غیرمنتظره وارد میتزمانی که مصیب

-برند که آن را در هم میمیورش  ی شدید و ناگهانی یچنان ضربه

مصیبت این  اگر  اما  ذهنِ شکنند.  باشند،  انتظار  مورد  که    انسان  ها 

خاموش   ذرهرهذ سکنی گزیده، قادر است تا سوگ را  در آنان    ترپیش

-کند و میمی  هی کامال سنتی را بیان سینِسیوس بعدتر نظرگا  سازد.«

ما رویاهای  که  است   گوید  شده  متشکل  پیشگو  یک  ما    »با که    از 

. کند کند. اگر به بیرون از مرزها برویم، ما را همراهی میزندگی می

همراه است، در زندگیِ شهری در کنارِ ماست.  او با ما در زمینِ نبرد  

بازار در  ما  همراهِ  و  کار  مزرعه  در  ما  می چانه  با  رویاها زنی  کند.« 

همیش  عنوانبهبایست  می که  شوند  گرفته  نظر  در  ه  »پیامبری 

خستگییحتنص است.«گری  خاموش  و  که  ینااز  ناپذیر  هر  ما،  رو 

فق یا  غنی  جوان،  یا  پیر  مرد،  یا  »زن  دارای  باشیم،  یا  شهروند  یر، 

ور یا سخنور، بدون توجه رسمی، ساکن شهر یا روستا، پیشه  منصب

حرفه  به یا  ثروت  سن،  یا  می  ،«جنس  تا همه  ورزیم  تالش  بایست 

کنی تعبیر  را  این   دوروستمیرا  م.رویاهایمان  با  را  رویاها«  »تعبیر 

 روحیات نوشت. 

دغدغه  عمدتا  به  آرتمیدوروس  که  دارد  را  این  دقیقا ی  خواننده 

: چگونه فرد تدبیر به خرج  شودمیانجام  چگونه این کار  نشان دهد  

تا  می به اجزاء تشکیل  یک رویادهد  ی آن بشکند و معنای  دهندهرا 
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همچنین چگ  دهد؟  تشخیص  را  در  میفرد  ونه  آن  را  کل  این  تواند 

از   کدامرمزگشاییِ  اجزاء  هر  که  از  تفاوتی  آورد؟  حساب  به  اش 

غیبآرتمی فنونِ  میان  قربانیگوییِدوروس  می  کنندگان  شود، قائل 

نیز »می: آنتوجه استقابل ی منفرد چگونه در  نشانهکه هر  دانند  ها 

می  جای  و  کل  برقضاوت  حالنیباا گیرد  هم  را  کلِ هپای  شان    ی 

آنمج میموعِ  نشانهها  از  کدام  هر  بر  هم  و  مجزا.« گذارند  های 

این اثر چگونه تعبیر کنیم.  ای است بر اینکه  بنابراین کتابِ او رساله

آنکه اعجاز رویاها را محو  ، فن را   خود سازدرِتقریبا تماما به جای 

ر قرا  و انواعِ مختلفی از خوانندگان را مخاطب  گذاردمیدر مرکزیت  

استفاده  د.هدمی برای  ابزاری  که  دارد  قصد  ی  آرتمیدوروس 

او  های تحلیل  متخصصان و تکنسین بینشی است که  این  قرار دهد. 

الهام آن  با  تا  دارد  در    بخشِامید  او  به  که  کسی  باشد،  پسرش 

پنجم اشاره میجلدهای چ و  که  کند: »هارم  زمانی  اینجا   آنچهتا  در 

شده همراهِنوشته  تو  باشدتو      ،  تعبی،  در  عالی  رِرا  هر رویاها  از  تر 

ند که به کس خواهد نمود.« او همچنین قصد دارد به کسانی کمک ک

امتحان کردنِ روش ناامید شده خاطرِ  نادرست  ترکِقاند و  های   صدِ 

کا دار  باارزش  ربستِاین  او    ند.را  سالمتی  عنوانبهکتابِ  -درمانی 

اشتباهات    1بخش  آن  همچاما    .شودمی  استفادهبرای  به او  نین 
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